Alapító okirat
a nemzeti köznevelésről szóló 20] I. evi CXC. törvény 21. s (3) bekezdésealapján
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alapítóokirata
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a)

A|apító neve:
székhelve:

Fenntartó neve:
székhelve:
b)

c)
d)

da)
db)
dc)

Intézmény
hivatalos neve:
RÖvid: neve:
Nemzetiségi/nemzetközi
nvelven:

oM azonosítóia
Intézménv
típusa:

PuskásnéRadnór{'gnes
2459.Rácalmás.Szieetfőu. l5
Violin NonprofitKft.
2459.P.ácalmás.Szisetfbu. 29.
Violin AlapfokúMűvészetiIskola
Violin Miivészeti Iskola

100866

Alapfokú művészetiiskola
Intézménvfeladatellátási he|ye(i)
Székhe|ve:
2400'Dunaúiváros.
Váci Mihálv u' l2'
fasintézménveíi):
Telephelye(i):
l' telephely: RácalmásiJankovichMiklós Általános IskolaésAMI

2459 Rácalrnás'Szigetfou. 24.
2. telephely: PusÍaszabolcsiJózsef Attila Áhahnos Iskola
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 14.
3.telephely: MunkásmtivelődésiKözpont
2400 Dunaújviíros,
Apáczai CsereJánosu. l l.
4' telephely: Cecei Ákalános Iskola
70l3 Cece,Árpaou. :.
5. telephely: SzabolcsVezérGimnáziumésSzakközépiskola
2490Pusztaszabolcs,
Mátyás kir. u. l6.20.
Művelődési
6. telephely:
Haz
7013Cece,Szabadság
térl8.
7. telephely: SiírszentmiklósiÁltalánosIskola
7003 Srárbogárd,
Köztársaság u. |7 I-|73.
8' telephely: József Attila MűvelődésiKözpont
7000 Sárbogárd,Hősök tere3.
9. telephely: SárbogárdiPetőfi SándorGimnázium
7000 Sárbogárd,JózsefA. u. 4.
7000Sárbogárd,Ady Endreu. |94/|96'
l0. telephely: Dunaújvárosi
Gárdonyi GézaA|ta|ánosIskola
2400Dunaújváros,
Római krt. 5l.
11.telephely:Bartók Kamaraszínház
ésMíivészetek
Háiza
2400 Dunaújváros,
Bartók tér1'
l2. telephely:2400 Dunaújváros,
Kallós Dezső u. l/a.

e)
Ala pfe|adatának. szakfeladatának i oeszabá|v szerinti megnevezése:
Alanfeladata (Nkt.4. $ l.)
o) alapfokú művészetoktatás
Szakfeladat:

852031
Alapfoku művészetoktatiíszeneművészeti ágban
852032 | AlapfokúmÍivészetoktatásképzőésiparművészeti,
táncművészeti,
szín-ésbábművészeti
ágban
f) A felvchető maximá|is EYermek., tanuló|étszámfeladatellátási he|yenként

Székhelv:
20 fő
1. telephelv:
70 fő
2. teleohelv:
l50 fő
3. telephelv:
250 fő
4. teleohelv:
l05 fó
5. telephelv:
100fti
6. teleohelv:
|75 fő
7. teleohelv:
200 fő
8. telephely:
l00 fő
9. teleohelv:
ll0 fő
10.telephely:
140fő
I L teleohelv:
140ftt
12.telephely:
235 fő
e) Az évfolyamok száma iskolatípusonként
Alapfokú művészetiiskola
2 éve|őképző, 6 év alapfok, 4 évtovábbképző
h) Művészeti ásak. tanszakok
Zeneművészet:
425 fő
Tiíncművészet:
870fő

SzÍn-és
bábművészet:

Képző-ésiparművészet:
Mindösszesen

Művészetiás
Zeneművészet

Művészeti áe
Zetemíivészet

395 fő
105fo
|795fő

Székhelyen
Tanszak
Létszám
Zenemuvészet; furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár' ütő' zongora, 20 fő
hegedű, magánének,szintetizátor, szolfezs
A 2 0 I 1/2 0 12. tanévben megkezdett képzésel<refel menő r endszer ben:
Klasszikus zene:
Fafirvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét,fagott
Rézfuvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
B illentyiÍstanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező. szolfézs. zeneismeret. zenetörténetzeneirodalom. zeneelmélet
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Elektroakusáikus zene:
Billentviís tanszak: klasszikus szintetizátor
L telephely:
Létszám
Tanszak
Zeneművészet: furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár, ütő, Zongora, 70 fó
hegedű, magiínének,szintetizátor, szolfezs
A 201 1/2012, tanevben megkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét,fagott
Rézfrrvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár' ütő
B illentyiís tanszak : zongor a
Vonós tanszak: hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak szolfézs kötelező. szolfézs. zeneismeret. zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Elektroakusztikus zene:
BillenMís tanszak: klasszikus szintetizátor

Művészetiás
Zenemíivészet

Színbábművészet

2. teleohelv:
Tanszak
Zenemtlvészet:furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár, iitő, zongora'
hegedű, magánének, szintetizátor, szo|fézs

Létszám

60 fő

A 20I l/20]2' tanévbenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Klasszikus zene:
Fafirvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét,fagott
Rézfirvós tanszak: trombita' tuba
Akkordikus tanszak: gitár, iitő
Billentyűs tanszak:zongora
Vonós tanszak:hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs köte|ező. szolfézs' zeneismeret. zenetörténet.
zeneirodalom, Zeneelmélet
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Elektroakusztikus zene:
BillenMís tanszak: klasszikus szintetizátor
és Színművészet:drámajáték,szinjáték,bábjáték
80 fő

A 20I I/2012. tanévbenmegkezdettképzéselcrefelmenő
rendszerben:
Színjátéktanszak: Főtárgy: dráma ésszínjáték
Kötelezően vá|asúható ésválasaható tantárgyak: beszédésvers, mozgás éstánc, zene
ésének.színházismeret
Képzőés Képző és iparművészet: festészet,grafika, szobrászat, kézművesség,bőrművesség, l0 fő
iparművészet
kerámia, textilkészítő

Művészetiás
Táncművészet

A 20l I/2012. tanévbenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Képzőművészeti tanszak: Főtárgy: vizuális a|apoző gyakorlatok, grafika és festészet
a|apjai, Kötelező tantárgy: vizuális a|apoző gyakorlat, Válasaható tantárgy:
vizuális aIapoző gyakorlat, népművészet,művészettörténet
Grafika ésfestészettanszak- Grafika ésfestészetműhelygyakorlat
Szobrászat éskerámia tanszak- Szobrászat éskerámia műhelygyakorlat
Textil ésbőrműves tanszak- Textil ésbőrműves műhelygyakorlat
Kömyezet
és kézműves kultura tanszak- Környezet és kézmtives kultura
műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy: vizuális alkotó gyakorlatok
Választható tantársv : néoművészet.művészettörténet
3. telephely:
Tanszak
Létszám
Táncművészet:néptiírrc,
modern tánc, kortárs tánc, társastánc
250 fő
A 20 I I /20 ] 2 ' tanévbenmegkezdettképzéselere
felmenő rendszerben:
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptánc, Kötelező tantárgy: folklórismeret,
tánctörténet, Kötelezően
választható tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Választható tantiírgy:népijáték, néptánc,népzeneialapism., táncjelírás-olvasás
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermekÍánc, társastánc, Kötelező
tantárgyak:
viselkedéskultura' társastánctörténet, Kötelezően
váIaszthatő
tantárgy:
viselkedéskultúra,társastánctörténet,Válasáható tantárgy: társastánc gimnasztika,
történelmi társastánc.társastánc
Moderntánc tanszak: Főtárgy. berczik-technika, jazz-technika, Kötelező tantárgy.
keatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet, Kötelezően
választható
tattárgy: tánctörténet, limón.technika,
Yá|aszthatő tantárgyak: kreatív
gyermektánc, berczik-technika' jazz.tec|lnika, kontakt improvizáció, lábán
technika, repertoár, graham technika, improvizáció éskompozíció
Kortárstánc tanszak Főtárgy: kreatív gyermektánc' kortárstánc, Kötelező tantárgy.
limón-technika, kontakt improvizáció, lábiíLrt-technika'tánctörténet, repertoár,
Kötelezően
vá|asrtható tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Választható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortárstánc, graham-technika, improvizáciő és
komoozíció

Művészetiás
Táncművészet

Színbábművészet

Képzóiparművészet

Művészetiás
SzÍnbábművészet

4. teleohelv:
Tanszak
Táncművészet:néptánc,modern tánc, kortárs tánc, társastánc

Létszám

40 fő

A 201 1/2012. tanévbenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Néptánc tanszak: Főtárgy" népi játék, néptánc, Kötelező tar.iárgy: folklórismeret,
tánctörténet, Kötelezően
váIasúhatő tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Y á|asztható tantárgy: népijáték' néptánc,népzeneialapism', táncjelírás-olvasás
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc, társastánc, Kötelező
tantárgyak:
viselkedéskultúra, társastánctörténet' Kötelezően
választható
tantárgy:
viselkedéskultura,társastánctörténet,Választható tantárgy: társastánc gimnasztika'
történelmi társastánc,társastánc
Moderntiinc tanszak: Főtárgy. berczik-technika, jazz'technika, Kötelező tantárgy'
kreatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet' Kötelezően
vá|asztható
tantárgy: tánctörténet, limón-technika,
Választható
tantárgyak: kreatív
gyermektánc, berczik-technika, jazz-technika. kontakt improvizáció, lábán
technika, repertoár, graham technika, improvizáció éskompozíció
Kortárstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyermektánc, kortárstánc, Kötelező tantárgy.
limón-technika, kontakÍ improvizáció, lábán-technika, tánctörténet' repertoár,
Kötelezően
választható tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Választható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortiírstánc, graham-techrrika, improvizáció és
kompozíció
és Színművészet:drámajáték,szinjáték,bábjáték
25 fő
A 20l I/2012. tanthlbenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Színjátéktanszak: Főtárgy: dráma ésszínjáték
KÖtelezően vá|asnható ésválasaható tantárgyak: beszédéSvers, mozgás éstánc, zene
ésének,színházismeret
Képző és iparművészet: festészet, grarlka, szobrászat, kézművesség,bőrművesség' 40 fő
kerámia, textilkészítő
A 2 0 l 1/2 0 12' tanth;benmegkezdettképzés
ekrefelmenő rendszerben:
Képzőművészetitanszak: Főtárgy: vizuális a|apozó gyakorlatok, grafika és festészet
alapjai, Kötelező tantárgy: vizuális a|apoző gyakorlat, Választható tantárgy:
vizuális a|apoző gyakorlat, népművészet,művészettörténet
Grafika ésfestészettanszak- Grafika ésfestészetmiihelygyakorlat
Szobrászat éskerámia tanszak- Szobrászat éskerámia mÍihelygyakorlat
Textil ésbőrműves tanszak- Textil ésbőrműves műhelygyakorlat
Környezet és kézműves kulfura tanszak- Környezet és kézműves kultura
műhelygyakorlat
Kötelező tattárgy : vizuális alkotó gyakorlatok
Y áIaszthatótantársv: népművészet.művészettörténet
5. teleohelv:
Tanszak
Létszám
,70
és Színművészet:drámajáték,szinjáték,bábj áték
fő

A 2 0 1I /2 0 I 2. tanthlbenmegkezdettképzés
ekrefelmenő rendszerben:
Színjátéktanszak: Főtárgy: dráma ésszínjáték
Kötelezően vá|asztható ésválasáható tantárgyak: beszédésvers, mozgás éstánc, zene
ésének.színházismeret
Képzőés Képző és iparművészet: festészet,grafika, szobrászat, kézművesség,bőrmrivesség, 30 fő
iparmrivészet
kerámia, textilkészítő
A 2 0 1l /2 0l 2. tanth;ben megkezdett képzéselcrefelmenő r endsz erben:
Képzőművészeti tanszak: Főtárgy: vizuális a|apozo gyakorlatok, graf,rkaés festészet
a|apjai, Kötelező tantárgy: vizuális a|apozo gyakorlat, Választható tantárgy:
vizuális alapoző gyakorlat, népművészet,művészettörténet
Grafika ésfestészettanszak- Grafika ésfestészetműhelygyakorlat
Szobrászat éskerámia tanszak- Szobrászat éskerámia műhelygyakorlat
Textil ésbőrműves tanszak- Textil ésbőrműves műhelygyakorlat
Köniyezet
és kézmrives kultura tanszak- Környezet és kézműves kultura
műhelygyakorlat
Kötelező tantiírgy:vizuális alkotó gyakorlatok
Válasáható tantárgy: népművészet'művészefförténet

Művészetiág
ZenemÍivészet

Táncművészet

Művészeti ás
Zeneművészet

6. telephely:
Tanszak
Létszám
Zenemúvészet:furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár, ütő, zongora, 45 fó
hegedű, magánének,szintetizátor, szo|fézs
A 2 0 I 1/2 0 I 2, tanthlben megkezdettképzésekre
felmenő rendszerben:
Klasszikus zene:
Fafirvós tanszak: furulya, fuvola, k|arinét,fagott
Rézfirvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
B illentyiís tanszak : zongora
Vonós tanszak:hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező,
szolfézs, zeneismeret, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet
Kamar azene tanszak : kamar azene, zenekar, kórus
ElektroakusÍikus zene:
B illenMis tanszak: klasszikus szintetizátor
Táncmrivészet:néptánc,modern tánc' kortárs tánc, társastánc

130fo

A 20I ]/2012. tantfobenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptánc, Kötelező tantárgy: folklórismeret,
tánctörténet, Kötelezően
váIasztható tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Válasaható tantárgy: népijáték,néptánc,népzeneialapism., táncjelírás-olvasás
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc, társastánc, Kötelező
tantárgyak:
viselkedéskultura, tiírsastánctörténet, Kötelezően
választható
tantárgy:
viselkedéskultura,társastánctörténet,Válasáható tantárgy: társastánc gimnasztika,
történelmi tiírsastánc,társastánc
Modemtánc tanszak: Főtárgy. berczik-technika, jazz-technika, Kötelezó tantárgy.
kreatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet, Kötelezően
választható
tantárgy: tánctörténet, limón-technika,
Válasaható
tantárgyak
kreatív
gyermektií'nc, berczik.technika, jazz-technika, kontakt improvizáció, lábán
technika, repertoár, graham technika, improvizáció éskompozíció
Kortárstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyermektánc, kortárstiínc, Kötelező tantárgy'
limón-technika, kontakt improvizáció, lábán-technika, tánctörténet, repertoár,
Kötelezően
választható tantárgy: tánctörténet, limón.technika, Választható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortárstánc, graham-technika, improvizáció és
komoozíció
7. telephely:
Tanszak
Létszám
Zenemuvészet:furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár, titő, zongora, l00 fő
hegedii, magánének,szintetizátor, szolfézs
A 20] 1/20l2. tanévbenmegkezdettképzésel<refelmenő
rendszerben:
Klasszikus zene:
Fafirvós tanszak: furulya, oboa, fuvola, klarinét,fagott
Rézfirvós tanszak: trombita' tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
Billentlis tanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező.
szolfézs" zeneismeret. zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Elektroakusáikus zene:
BillenMís tanszak: klasszikus szintetizátor

Táncművészet

Táncművészet:néptánc,modern tánc, kortárs tánc, társastánc

60 fő

A 201 I/20I2. tanévbenmegkezdettképzésekrefelmenőrendszerben:
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptánc, Kötelező tantárgy: folk|órismeret,
tánctörténet, Kötelezően
választható tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Választható tantárgy : népi j áték,néptánc,népzeneialapism', táncjelírás-olvasás
tantárgyak:
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc' társastánc, Kötelező
válasáható
tantárgy:
viselkedéskultura, társastánctörténet, Kötelezően
viselkedéskultura,társastánctörténet,Választható tantárgy: társastánc gimnasztika,
történelmi társastánc.társastánc
Moderntánc tanszak: Főtárgy.. berczik-techn1ka, jazz-technika, Kötelező tantáÍgy.
válasÍható
kreatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet, Kötelezően
tantargy: tánctörténet, limón-technika,
Válasaható
tantárgyak: kreatív
gyermektánc, berczik.technika, jazz-fgghnil€,
kontakt improvizáció, |ábán
technika, repertoár, gtaham technika, improvizáció éskompozíció
Kortárstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyermektánc, kortárstánc, Kötelező tantárgy.
limón.technika, kontakt improvizáció, lábán-technika, tiínctörténet, repertoár,
Kötelezően
válasÍható tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Választható
tantárgyak keatív gyermektánc, kortárstánc, graham-technika, improvizáciő és
kompozíció

- Főtárgy: vizuális a|apozogyakorlatok,grafrkaésfestészet 40 fo
Képzőés Képzőművészetitanszak
iparművészet
Kötelező tantrírgy:
vizuális alkotó gyakorlat,Választhatótantargy:vizuális
a|ap1ai,
művészettörténet.
a|apozógyakorlatok,népművészet,
műhelygyakorlat
Grafika ésfestészet
tanszak-grafikaésfestészet
Kötelező tantiírgy:vizuális alkotó gyakorlat
művészettörténet
Yálaszthatótantársv:vizuális alaoozósvakorlatok.néoművészet:
8. telenhelv:
Létszám
Művészetiáe
Tanszak
70 fő
Teíncművészet
Táncművészet:néptiínc,modern tiínc,kortárs tánc, társastánc
rendszerben:
A 20I I/20I2. tanévbenmegkezdettképzéselcrefelmenő
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptiínc,Kötelező tantárgy: folklórismeret,
választható tantárgyi folklórismeret, tánctörténet,
tánctörténet, Kötelezően
Válasáható tantárgy: népijáték, néptánc'népzeneialapism., táncjelírás-olvasás
tantargyak:
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc' társastánc, Kötelező
választható
tantáÍgyi
viselkedéskultura, tiírsastánctörténet, Kötelezően
viselkedéskultura, tiírsastánctörténet, Yálrasrthaó tantÁÍw:.üírsastánc gimnasztika,
történelmi tarsastánc,társastánc
Moderntánc tanszak: Főtargy. berczik.technka, jazz-technika, Kötelezó tantárgy,
kreatív gyermektánc, limón-technika, tiínctörténet, Kötelezően
válasáható
Választható
tantárgyak: kreatív
tantárgy: tánctÖrténet, limón-technika,
gyermektiínc, berczik-technika, jazz-technika, kontakt improvizáció,
lábán
technika, repertoiír,graham technika, improvizáció éskompozíció
Kortárstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyermektánc, kortárstiínc, Kötelező tantátrgy.
limón.technika, kontakt improvizáció' lábán.technika, tÍfuctörténet,repertoár,
Kötelezően
vá|asztható tantárgy: tánctörténet, limón.technika, Választható
tantrírgyak:keatív gyermektánc, kortárstánc, graham-technika, improvizácíó és
kompozíció

SzÍnbábművészet

Művészeti ás
Zenemiivészet
:

drámajáték,
szinjáték,
bábjáték
és Színművészet

30 fő

A 20l 1/2012. tanéyben megkezdett képzéselcrefel menő r endszerben:
Színjáték
tanszak:Főtárgy:drámaésszínjáték
Kötelezően választhatóésválasáható tantárgyak:beszédésvers,mozgáséstánc,zene
ésének.színházismeret
9. teleohelv:
Tanszak
Zenemíivészet: furulya' fuvola, klarinét, fagott, trombita, tuba, gitár, titő, zongora,
hegedű, magánének, szintetizátot, szolfézs
A 20Íi/20i2. tanévbenmegkezdettkepzéselcrefelmenőrendszerben:
Klasszikus zene:
Fafrrvós tanszak: furulya' oboa, fuvola, klarinét,fagott

Létszám
ll0fő

Rézfirvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
BillentyÍístanszak: Zongora
Vonós tanszak: hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező,
szolfézs, zeneismeret" zenetörténetzeneirodalom,zenee|mé|et
Kamarazene tanszak: kamarazene. zenekar. kórus
Elektroakusztikus zene:
BillenMis tanszak: klasszikus szintetizátor

l0

Művészeti

Tanszak

Táncművészet

Táncmiivészet:néptánc,modern tánc, kortiírstánc, társastánc

Művészetiás
Szín.
bábművészet

Létszám
l40 fő

A 20 1 I/20 I 2. tanéybenmegkezdettképzésekre
felmenő rendszerben:
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptánc, Kötelező tantárgy: folklórismeret,
tánctörténet, Kötelezően
választható tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Választható tantrírgy:népijáték, néptánc,népzeneialapism., táncjelírás.olvasás
Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc, társastánc, Kötelező
tantárgyak:
viselkedéskultúra' társastánctörténet, Kötelezően
választható
tantárgy:
viselkedéskultura,tiírsastánctörténet,Válasáható tantárwi tiírsastáncgimnasztika,
történelmi társastánc,társastánc
Moderntiínc tanszak: Főtárgy. berczik-technika, jazz-technika, Kötelező tantárgy.
kreatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet, Kötelezően
váúasztható
tantátrgy:. tánctörténet, limón-technika,
Válasaható
tantiírgyak kreatív
gyermektánc, berczik-technika, jazz-tectnika, kontald improvizáció, lábán
l
technika, repertoár, graham technika, improvizáció éskompozíci$
Kortárstánc tanszak Főtrírgy: kreatív gyermektánc, kortárstánc, Kötelező tantárgy.
limón-technika, kontakt improvizáció, lábán-technika, tánctörténet, repertoár,
Kötelezően
válasáható tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Válaszható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortárstánc, graham.technika, improvizáció és
kompozíció
11.teleohelv:
Tanszak
Létszám
és Színmiivészet: drámajáték,színjáték,bábj áték
l40 fő
A 20I I/20I2. tanthlbenmegkezdettképzéselcrefelmenő
rendszerben:
SzÍnjátéktanszak: Főtárgy: dráma ésszínjáték
Kötelezően válasáható ésválasztható tantárgyak: beszédésvers, mozgás éstiínc,zene
ésének.színházismeret

12. teleohelv:
Művészetiás
Zeneművészet

Tanszak

Létszám

Zenemiivészet:
furulya, fuvola, klarinét,fagott,trombita,tuba, gitár, ütő, zongora' 20 fó
hegedű,magiínének,
szintetizátor'szolfezs
A 201I/20I 2' tanevben megkezdettképzéselcrefelmenő r endszerben:
Klasszikuszene:
Fafirvóstanszak:furulya,fuvola,klarinét,fagott
Rézfirvóstanszak:trombita.tuba
Akkordikustanszak:gitár,ütő
Billentytistanszak:zongora
Vonós tanszak:hegedű
Vokális tanszak:magánének
Zeneismeret tanszak szolfézs kötelező, szolfezs, zeneismeret, zenetörténetzeneirodalom.zeneelmélet
Kamarazenetanszak:kamarazene,
zenekar,kórus
Elektroakusaikuszene:
BillenMis tanszak:klasszikusszintetizátor
színjáték,
bábjáték
50 fő
Szín.
és Színművészet:
drámajáték,
bábművészet
A 201I/2012. tanévben megkezdett képzéselcrefe lmenő r endszerben:
Színjáték
tanszak:Főtárgy:drámaésszÍnjáték
Kötelezően vá|aszthatóésválaszthatótantárgyak:beszédésvers,mozgáséstánc,zene
ésének.színházismeret
Képzőfestészet,grafika' szobrászat,kézművesség,
bőrmiivesség, 25 fó
és Képző és iparművészet:
iparművészet
kerámia,textilkészítő
A 20I 1/2012.tanévben
megkezdett
képzésekrefelmenő
rendszerben:.
Képzőművészeti
tanszak:Főtárgy: vizuális alapozó gyakorlatok,grafika ésfestészet
alapjai, Kötelező tantiíLrgy:
vizuális a|apozó gyakorlat, VálasahaÍó tantátrgy:
művészettörténet
vizuális a|apozógyakorlat,népművészet,
műhelygyakorlat
Grafika ésfestészet
tanszak-Grafika ésfestészet
Szobrászatéskerámiatanszak.Szobrászatéskerámiamtihelygyakorlat
Textil ésbőrművestanszak-Textil ésbőrművesműhelygyakorlat
Környezet és kézműves kultura tanszak- Környezet és kézműves kultfua
műhelygyakorlat
Kötelezó tantáÍgy:
vizuális alkotó gyakorlatok
miivészettörténet
Választhatótantárgv:népművészet.
l40 fő
Táncművészet
Tiíncművészet:néptánc,modern tánc, kortárs tánc, társastánc
A 2 0 l 1/2 0 I 2. tan,ávben megkezdett kepz éselcrefe l menő r endsz er ben:
Néptánc tanszak: Főtárgy. népi játék, néptánc, Kötelező tarftárgy: folklórismeret,
választható tantiírgy: folklórismeret, tánctörténet,
tánctörténet, Kötelezően
VálasÍható tantárgy:népijáték' néptánc,népzeneialapism., táncjelírás-olvasás
tantárgyak:
Trírsastánc tanszak.: Főtárgy: gyermekÍánc, tiírsastánc, Kötelező
választható
tantárgy:
viselkedéskultura, társastánctörténet, Kötelezően
viselkedéskultura,tarsastánctörténet,Válasaható tantárgy: tiírsastáncgimnasztika,
történelmi társastánc.társastánc
Moderntánc tanszak: Főtárgy. berczik-technika, jazz.technika, Kötelező tantárgy.
válasáható
kreatív gyermektánc, limón-technika' tiínctörténet, Kötelezően
Választható
tantargyak
kreatív
tantárgy: tánctörténet, limón-technika,
gyermektánc, berczik-technika, jazz-tgghnilo, kontakt improvizáció, |ábán
technika' repertoár, graham technika, improvizáció éskompozíció
Kortrírstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyerrnektánc' kortárstiínc, Kötelező tantiírgy.
limón-technika, kontakt improvizáció, lábán-technika, tánctörténet, repertoár,
Kötelezően
választható tantárgy: tánctörténet' limón.technika, VálasÍható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortárstánc, graham.technika, improvizáció és
komoozíció

nincs
il Szakkénzés:

i)

A fe|adatellátást szolgá|ó vagyon:

Ingatlanvagyon:leitár szerint
Insó vasvon: azintézményi

A vagypn feletti rendelkezésjoga:

A vagyonnal a fenntartó rendelkezik.
.
Az intézménynekrendelkezésiioea. önálló béreazdálkodási

k) A gazdá|kodássa| összefüggó jogosítványok:

l) Az intézmény
egyébje|lemzői:
. azintézmény
adószáma
. az lnténrtény
pénzforgalmiszám|aszáma
. azintézmény
jogosultneve
képviseletére
. azoktatásmunkarendie
m) Az alapító okirat kelte' hatálya:
n) Fenntartői határozat száma:

joga, múködtetésijoga, önálló létszám gazdálkodási joga,
pedagógiai program kidolgozásához és a helyi tanterv
megalkotásához va|ó joga, tanulói jogviszony létesítésének
kialakításához való joga van.
Az ntézményműködtetésére,belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szewezeti és működési
szabá|vzat határ ozza mes..

Bankszámlával,adószámmal rendelkező önállóan gazdálkodó
intézmény.
Az intézmény tekintetében a költségvetési tervezést,
pénzkezelést,
pénze||átást,
számvitelt,analitikusnyilvántartást,
tervezés e|őlrányzat módosítást, kötelezettségvállalást,
miíködtetést, tárgyi
eszköz
felújítást, beruházást,
vagyonkezelést,szolgáltatást az intézrrrény|átja el. A
munkáltatóijogok gyakorlásánakmódja: a munkáltatóijogokat
azisazsatő. illetve a fenntartóevakorolia.
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